
                                                                                                   

 

Träff mellan Kultur/Fritid och Jönköpings Idrottsallians 

Några från styrelsen för Idrottsalliansen har haft en överläggning med kultur- och fritidsnämndens 

ordförande Peter Jutterström, 2:e vice ordförande Henrik Andersson och förvaltningschefen Karin 

Semberg.  Överläggningen var föranledd av Idrottsalliansens tidigare öppna brev till den nya kultur- 

och fritidsnämnden. Något skriftligt svar på det öppna brevet har vi däremot inte fått. 

Här följer några noteringar från överläggningen: 

 Aktivitetscenter Rocksjön 

Investeringen har äntligen påbörjats och beräknas vara klar i november i år. Man avvaktar 

troligtvis med invigning av anläggningen till efter vintern. 

  

 Fridrottshall 

Tidigare utlovad detaljplaneändring på Råslätt, för att möjliggöra en utökning av Råslätts IP 

och därmed ge plats för en friidrottshall, har tyvärr inte genomförts.  Karin Semberg lovade 

återkomma med besked om läget beträffande planarbetet. Idrottsalliansen framhöll åter 

vikten av planändringen för att vinna tid inför ett kommande beslut om den sedan länge 

efterfrågade och angelägna investeringen i en friidrottshall på Råslätt.  

Vidare ifrågasatte Idrottsalliansen nämndens prioritering av investeringsprojekt i budgeten, 

där byggnation av gymnastikhall i Huskvarna ingår, men tyvärr inte den sedan tidigare 

prioriterade friidrottshallen.  

 

 Stadsparksvallen 

Frågan om investering i en ny eller ombyggd arena för elitfotboll i kommunen har inte 

behandlats av Idrottsalliansen, utan handläggs direkt mellan Jönköpings Södra och 

kommunen. Det är Idrottsalliansens förhoppning att man kommer överens om en för 

fotbollen ändamålsenlig och bra lösning.  

 

 Strategisk plan för investeringar 

Vi var överens om behovet av en strategisk plan för investeringar i drottsanläggningar för att 

uppnå en bättre framförhållning och uppnå de fördelar som vi framförde i det öppna brevet.  

Vi framhöll åter från Idrottsalliansen att vi är beredda att medverka i en sådan planering.  

 

 Föreningsbidragens utveckling 

Idrottsalliansen ifrågasatte varför den budgeterade nivån på föreningsbidragen inte 

uppräknats sedan 2010 och inte ens följt den allmänna kostnadsutvecklingen. Inga löften 

gavs om uppräkning, men frågan är aktualiserad.  

 

 



 Frågan om aktivitetsstöd för deltagare från andra kommuner i föreningarnas verksamhet 

diskuterades. Karin Semberg lovade återkomma med besked om eventuell förändring av 

bidragsbestämmelserna. 

 

Idrottsalliansen ifrågasatte åter det s.k. Elitstödet, som hittills betalats ut till två föreningar. 

Idrottsalliansen föreslog att denna resurs i kommunens budget fortsättningsvis bör användas 

för uppräkning av anslaget för aktivitetsstöd till föreningarna. 

 

 Marknadshyror 

Karin Semberg meddelade att en översyn av systemet med marknadshyror och bidrag pågår 

och beräknas vara klar i januari -16. Idrottsalliansen framförde åter att vi önskar följa arbetet 

och medverka till att uppnå ett så rättvist regelverk som möjligt. 

 

 Dialog 

Vi framförde från Idrottsalliansens sida att vi är beredda att medverka i en dialog och vara 

remissinstans inför beslut i viktiga frågor som berör idrotten i kommunen. Nämndens 

företrädare förklarade sig vara positiva till detta. Vi kom överens om att ha planerade 

överläggningar två gånger per år. Vid behov kan ytterligare kontakter tas. Nästa träff 

bestämdes till den 12 oktober.  

 


